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Instytut Melioracji i Uiytk6w Zielonych 

Osic1gni~cia nauk melioracgj ngch ~ 

· Do r. 1939 gospodarka wodna w Polsee, a wi~c i melioracje rolne, uwa
runkowane byly istnieniem ustroju kapitalistycznego, z wszystkimi jego 
konsekwencj ami, pogl~bionymi przez t~ okolicznosc, ze tereny nasze 
w ciq.gu stukilkudziesi~ciu lat nie stanowily calosci pod wzgl~dem poli
tyczno-administracyjnym. 

Pomijajqc szczeg6ly struktury rolnictwa, kt6remu melioracje mialy 
sluzyc, zanotujemy tylko charakterystyczny stosunek w okresie mi~dzy
wojennym: 3 miliony gospodarstw poniz,ej 50 ha (w tyn1 2,6 mln ponizej 
10 ha, a 750 000 ponizej 2 ha), zajmujqcych · 58 % og61nej powierzchni 
i 15 tys. gospodarstw powyzej 50 ha, zajmujqcych 26 % powierzchni. 

W tych warunkach ustalil si~ poglqd na melioracje rolne jako na pra
ce techniczne, majq-ce za cel podniesienie produkcyjnosci i rentownos,ci 
warsztatu roln~go i zabezpieczenie oprocentowania kapitalu. ·Okreslenie 
to w swej tre.sci i wykonaniu odpowiadalo interesom posiadaczy wi~kszej 
wlasnosci. Gospodarstwa drobne, nie rozporzqdzajqce kapitalem, wlc1czo
ne byly w zakres melioracji raczej ubocznie, przy okazji scalenia lub par
celacji (powolnie post~pujqcej), przy czym otrzymywaly tylko urzqdze
nia podstawowe, .a wi~c gl6wne kanaly, waly przeciwpowodziowe itp. 

W braku potrzebnych srodk6w wlasnych, gospodarstwa mniejsze lq
czyly si~ c~sto w sp6lki wodne, korzystajqce z kredytu panstwowego lub 
prywatnego, pomocy bardzo niebezpiecznej, gdyz wobec konjunktural
nosci cen i pow-tarzajqcych si~ kryzys6w pobrane kredyty obciqzaly na 
dlugie lata gospodarstwo, prow.adzqc nieraz do licytacji za dlugi. 

R6wniez sam podzial rob6t melioracyjnych, dokonany z punktu wi
dzenia finansowo-a,dministracyjnego, na m-elioraicje podstawowe, kt6re le
zaly bqdz eo bqdz w obowiqzkach pan:stwa, i na melioracje szczeg6lowe 
(przerzucone c.alkowicie na wlascicieli grunt6w), by! dla og61nego rozwo
ju rolnictwa szkodliwy. Mianowicie o ile wykonano urzqdzenia podstawo
we (np. gl6wny kanal, regulacj~ rzeki itp.), a nie uzupelniono ich jedno
czesnie, przez siec szczeg6low& w przy leglym terenie - efekt rölniczy te
go rodzaju prac byl maly i nie odpowiadal wlozonym kosztom. 

W jeszcze gorszej sytuacji znajdowaly si~ gleby blotne, zwlaszcza tor
fowiska; gdy z.agospodaro-wanie ·rolnicz-e terenu (nawet zaopatrzonego 
w urzc1dzenia szczeg6lowe) nie nadqi:alo za melioracj q technicznq - wtedy 
nast~powala degradacja zyzno.sci gleby i spadek zbior6w siana. 
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* Polska Akademia Nauk opublfäuje w oddzielnym wydawnictwie synte~ osiqgni~c 
nauki polskiej w dziesi~cioleciu . W wydawnictwie tym nauki rolnicze z koniecznosci b'rd ~! 
stanowily tylko fragment calosci. · 

Redakcja „Post~p6w Nauki Rolniczej" majqc to na uwadze projektuje publikowac do 
konca biei.qcego roku na lamach Post~p6w kolejno opracowania stanowiqce podsum_owa 
nie badan i wynik6w uzyskanych w rozmaitych dziedzinach nauk rolniczych. Artykul. t t n 
jest pierwszym z cyklu om6~ieniem osiqgni~c nauk melioracyjnych. 
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Zjawisko to popularnie .nazywano przesuszeniem, tworzqc nowy ter
min: ,,nieuzytk6w pomelioracyjnych". 

Oderwanie melioracji podstawowych od melioracji szczeg6lowych, 
a tych ostatnich od zagospodarowania rolniczego, czyli nie przestrzeganie 
za-sady kompleksow_o·sci zabieg6w (w wyniku prywatnego wladania zie
miq) ograniczalo w duzym stopniu pozytek samych urzc1dzeii technicznych, 
chociazby nawet poprawnie wykonanych. 

Uprawnienia wlasnosc;i indywidualnej cic1zyly tez na celowosci i har
m.onijnosci melio-racji w wi~kszych fizjograficzn ie zr6znicowanych obsza
rach, gdyz melior.acje poszczeg_6lnych gospodarstw nfe byly dostatecznie 
zwiqzane z calo.sciq i charakte·rem zlewni , a wyni'kaly z koniunktury 
'(np. zakladanie staw6w rybnych przy malych ilosciach rozporzqdzanej 
wody). 

W rezultacie gospodarka wodna w zlewni ukladala si~ po melioracji 
jako przypadkowa suma nieskoordynowanych zabieg6w wykonanych na 
poszczeg6lny~h grunta.ch. Nienaruszalnosc granic wlasnosci zmuszal.a cz~
sto do proj-ektowania powiklanych tras row6w, sprzecznyc:h z z3.sadami 
technicznymi, powodowala dlugotrwale dochodzenia wodno-prawne 
(kwestia mlyn6w), a nieraz wr~cz uniemozliwiala melioracje. 

Og6lnct- bolqczk~ stanowil brak nalezytej konserwacji urzc1dzeii , 
zwlaszcza podstawowych, obslugujc1cych wi~kszc1 ilosc gospodarstw przed
stawiajqcych przez to obcict-zenie dla interes6w pojedynczego wlasciciela. 

Wreszcie podkreslic trzeba, ze roboty melioracyjne przewaznie nasta
wione byly na osuszanie· (mniej uwagi zwracano na nawodnienia, eo bylo 
ze szkodq szc~eg6lnie dla lct-k) i nie wic1zaly si~ z innymi dziedzinami go
spodarki wodnej kraju. Osdbno projektowala, wykonywala i eksploato
wala swe budowle kazda galc}.z, a wi~c energetyka, transport wodny, go
spodarka komunalna itp., pr.6bujc1c uzgadniac jedynie od przypadku do 
przypadku ciqgle powtarzajqce si~ sprzecznosci na tle rozbieznych w da
nym ustroju interes6w rolnictwa i zeglugi. 

Tak przedstawiala si~ strona praktyczna wykonawstwa melioracyj
ne_go. W dziedzinie podbudowy naukowej uznawano, ze zadaniem melio
rac-ji jest wywieranie wplywu na uksztaltowanie wzajemnych stosunk6w 
mi~dzy gruntem, w,odct-, a atmosferc}. tarn, .gdzie ukladaly si~ one niepo
myslnie dla uprawy roslin. Poglqd ten byl sluszny, cho-c zaw~zony, abstra
how.al od istniej,qc,ych stosunk6w gospodarczych, kt6re, jak wiemy, spro
wadzaly melioraicj,e do funkcji rentowno•s:ci. 

W ten spo.s6b mi~dzy naukq a praktykcl rysowala si~- rozbieznosc, 
przy czym wskazania naukowe stosunkowo slabo mogly wplywac na prak
tyk~. Przykladem moze. byc sprawa dokumentacji technicznej - zbyt ma
lo wymagaho: danych od studi6w terenowych (aby nie podwyzsza~ k~sztu 
proj-ekt6w, zwlaszcza wykonywanych przez prywatnego przeds1~b1orc~ 
lub w zwic}.zku ze scaleniem czy parcelacjc:4) , skutkiem czego braki projektu 
odbijaJy si~ na pöz•niejszym funkcjonowaniu urzqdzeii. . . . , . 

. Zresztq, sam•e wskazania naukowe, w~bec faktyczneJ n1emoznosc1 
re~lizowania smielszych, szerzej pomyslanych i gruntowniejsz:ych prze
m1an w przyrodzi,e, ~prowadzaly si~ cz~to do recept z~a.lczaJqcych lo
kalnie skutki wadliwego obiegu wody, a nie usuwajqcych _ich przyczyny .. 

_. W wyksztakeniu kadr tprzewaza,l profil hydrotechn1czn~, pon1~~az 
na politechnikach (gdzie byly sekcje melioracyjne przy wydzialach 1nzy-
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nierii) traktowano podbudow~ przyrodniczo-rolniczq w spos6b bardzo 
encyklopedyczny. 

Prace naukowo-badawcze ogniskowaly si~ przy paru katedFach wyz
szych uczelni, w kilku zakladach doswiadczalnych i w jednym z dzial6w 
(slabo wyposazonym) Panstwowego Instytutu Naukow·ego Gospodarstwa 
Wiejskiego. Nie istnialy instytuty specjalne, obejmujqce calnsc zagadnien 
m·elioracyjnych, z wyjqtkiem paroletniej, dzialalnosci Instytutu Meliora
cyjnego pod kierunkiem prof. Skotnickiego i prof. Turczynowicza, przer
wanej wobec braku srodk6w finansowych. 

Sama tem.atyka badan byla nie.skoordynowana, wynikala z chwilo
wych m-ozliwosci danej plac6wki i osobisty1ch zainteresowan jednost'ki. 

W sumie biorqc, melioracje okresu mi~dzywojennego ocenic trzeba 
jako bezplanowe dzialanie, tak charakterystyczne dla ustroju kapitali
stycznego. Tym tez nalezy tlumaczyc fakt, .ze potrzeby melioracyjne kraju 
byly pokryte w niespelna 20 % . · 

Daj:qc ten krytyczny przeglqd przeszlosci , wypada jednak podniesc 
kilka moment6w pozytywnych - pewien dorobek, z kt6rPgo mozemy 
i obe-cnie korzystac . 

W latach mi~dzywojennych otrzymalo wyksztalcenie melioracyjne 
kilkuset inzynier6w i technik6w · (do roku 1918 tej specjalnosci u nas 
w og,6le nie bylo) czynnych jeszcze cz~ciowo i teraz w melioracj ach. 
Wsr6d j:ych kadr istnial dosc ozywiony ruch umyslowy prze-ciwstawiajq
cy si~ formalno-admiinistracyjnemu i wylqcznie technicznemu traktowa
niu melioracji. Zdawano tez sobie spraw~ z koniecznosci bardziej przyrod
niczego i ko,mpleksowego podejscia do iagadnien melioracyjnych. Przyczy
nily si~ do tego niewqtpli wie badani,a nautkow,e, k1t6re pom1imo ograniczo
nych srodk6w zdobyly na drodze ek.sperymentalnej -i teoretycznej spory 
zas6b wiadomosci, zwlaszcza w dziedzinie melioraicji gleb lqkowych. Pod 
konieic dwudziest,olecia i w praktyce rozpoczic4:l si~ pew1ien zwrot, pole-gajq
cy na zacie.snieni u wsp6lpracy meliora tor6w i lqka(fzy. 

Lata wojny byly jak wsz,~dzie pod okupacjq nie-tylko okresem zasto
ju lecz przede wszystkim zniszcz,e111 urzc4:dzen technicznych i ludzi - hy
drotechnika nasza stracila okolo 25 % personelu. 

Dat~ przelomow,q w m·eliora,cji stanowi lipiec 1944 r. Juz na pierw-
szym wyzwolonym skrawku ziemi w Lublinie organizuje si~ po raz-pierw
szy w naszych dziejach specjalny Departament Wodno .... Melioracyjny 
i sluzba wodno melioracyjna bezzwlocznie wlqcza .si~ w· odbudo-w~, a na-
st~pnie w budow~ nowego zycia. _ 

Pogh:fdy na istot~, zadania i cel melioracji u1egajc4: zasadniczej zmia
nie:. Melioracje rolne stajc4: si~ rzecz;ywistq cz~scic1 gospodarki wodnej kra
ju, sq planowym dzialaniem dla zwi~kszenia produkcyjnosci i prz,~:budo--
wy rolnictwa. , 

Rzecz jasna, ze na r6znych etapach rozwoju naszego kraju r6znie ry-
sujq. si~ ·bez,posrednie zadania melioracji'. W toku 3-letniego planu odbudo
wy .(1947 - 1949 r :) zwr,6cono przede wszystkim uwag~ na odbudow~
zniszczen. Wykonano odwodnienie zalanych 100 tys. ha Zul.aw, przepro
wadzono renowacj,~ uszkodzonych parui tysi~cy kilometr6\l\( wal6w prz.e-
ciwpowodziowych i kilkunastu tysi~cy kilometr6~ biezcicych row6w. 

W okr·esie po reformie -ro1nej 1944 r.-n~ istniala jeszcze na wsi 
·sp6ldzielczo.s-c produkcyjna, tym niemniej dojrzewalo w masach poj~cie-
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o melioracji jako dzwigni podniesienia wydajnosci rolnictwa i dobrobytu 
wsi, eo przejawialo si~ konkretnie przez udzial chlop6w w pracach szar
warkowych, zobowiclzaniach pierwszomajowych i czynach mehoracyj
nych. Pomagajqc panstwu v, jego _zamierzeniach, ludnosc wsi przeprowa
dzila wtedy powazne roboty konserwacyjne , wyrazaj&ce si~ w tysiqcach 
kilometr6w odnowionych row-6w i wal6w. 

Poza bezposrednimi robotami wykonawczymi przygotowywano si~ 
do dalszych z.adan. Zapoczqtkowal si~ ruch racjonalizatorski i wsp6lza
wodnictwo pracy, ksztalcono kadry przeszkalajqc technik6w na specjal
nych kurs·ach inzynierskich. Dla zapewnienia na przyszlosc odpowiedniej 
ilosci i jakosci inzynier6w utworzony zostal od r. 1946 w SGGW w War
szawie Wydzial MeHoracyjny, a nast~pnie r6wniez we Wroclawiu . 

Przeniesienie melioracji z politechnik do uczelni rolniczych stanowi
lo wa.znq zmian~, wyraz dqzenia do wyksztalcenia nowego typu meliora
tora, scisle zwiqzanego z rolnictwem i posiadajqcego obok znajomosci tech
niki gruntownq podbudow~ przyrodniczci. 

Troska o nalezyte wykonanie projekt6w przejawila si~ w polozeniu 
wi~kszego nacisku na dokumentacj~ techniczn&, a w szczeg6lnosci. na eks
pertyzy i studia terenowe. Powolane osobne biuro studi6w i projekt6w 
wodno-melioracyjnych przyg-otowalo w ciqgu trzech lat przy udziale 
naukf materiaily do projekt6w wi~kszych zlewni, gdzie melioracje nie b~
dq juz tylko fragrnentem lecz podstawowym czynnikiem org.anizujqcym 
c.ahl gospodark~ wodnq. 

Og6lnie bionic, melioracje juz w okresie odbudowy nabierajq charak
teru planowego, tak nieodlqcznego od gospodarki socjalistycznej. 

W trakcie realizowania planu 6-letniego melioracje rolne nabierajq 
zn6w innego aspektu. Jesli bowiem plan 6-letni zaklada znaczne wzmoze
nie produkcji rolniczej, z jednoczesnq zmianq jej form z gospodarki indy
widualnej na uspolecznionq, to rzecz jasna, ze w naszych warunkach przy
rodzonych nie ostatnie miejsce zajqic muszq w tym dziele melloracje rol
ne. Chodzi o to, ze melioracje w okresie budo-wy podstaw socjalizmu 
w Polsee spelniajq. nie tylko rol-~ technicznego ·czynnika dla wzrostu pro
dukcji lecz przede wszystkim b~dq. tez i czynnikiem warunkujqcym orga
nizacj~ sp6ldzielczosci produkcyjnej na wsi. Wiele bowiem naszych grun
t6w wymaga prac melioracyjnych, kt6rych wykonan;e P!zysp~e~zy pr.ze
budow~ spolecznq. Z drugiej strony tereny obj~te -spoldz1elczosc1q ~ozn~ 
b~dzie calkowicie i raejonalniej zmeliorowac niz indywidualne dz1alk1, 
opierajqc projekty na zasadach naukowych. . . 

W procesie wi~c swej spolecznej sluzby i dzi~ki niej same mel1ora·cJe
rozwin~ si~ i udoskonalq. •Ostatecznie zas melioracje s~aj~ ~i~ jedn)_7m 
z ogniw budowy socjializmu, a o ich udziale w tym z.akres1e sw1adczy n1e
Wqtpliwie fakt, ze wskaznik rosnqcych z. roku na rok kredyt6w w r. 1955• 
wyniesie, 423 w stosunku do 100 z r. 1950. 

Dalsze perspektywy otwi~ra program Frontu Narodowe~o do~yczqcy 
wielkich rob6t wodnych na n·ast~pne 5-lecie, w kt6rym mehorac_Je 'b~dq 
silnie reprez,ent-owane. Juz w pierwszych rzutach, odnos:qcych SH~. tylko 
do dr6g wodnych, pro1blemy melioracyjne zajmujq powaznq pozycJ~.: z,~
mierzona jest ochrona przed powodziq. okolo 700 tys .. ha i .na.wodn1en1: 
okolo 200 tys. ha lqk. Plany sz,czeg6lowe podniosc} n1ewqtph wie obszary 
meliorowane do rz~du kilku milion6w ha. 
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' 
Przyspieszenie rozwoju m-elioracji rolnych w latach 1954 - 1955 na-

st~puje dzi~ki uchwalom II Zjazdu PZPR, kt6ry wysun~l melioracje w na
szym kraju jako jeden z podstawowych czynnik6w podniesienia produkcji 
rolnej, dalszego wzrostu dobrobytu mas pracujqcych i prz.ebudowy wsi. 
Rol~ melioracji w tym okresie uwydatniajq, nast~pujqce slowa Boleslawa 
Bieruta: ,,Jezeli wi~c zwr6cimy na melioracj~ odpowiednict uwag~, jezeli 
przeznaczymy na to odpowiednie srodki, jezeli zapewnimy odpowiednie 
materialy, je:heli zapewnimy wyprodukow.anie przez nasz prz.emysl odpo'
wiedniego sprz~tu dla mechanizacji m-elioracji, jeze.li potrafimy pracom 
melio-racyjnym nadac odpowiedniq skal~-i odpowiedniq organizacj~ i whi
czyc do tych prac w spos6b zorganiz.owany masy chlopskie, to niewqtpli
wie uzyskamy dodatkowy przyrost obszaru uzytk6w rolnych, a tym sa
mym przyczynimy si~ do roz·wiqzania problemu zbozowego i problemu ba
zy paszowej". 

Obok zasadniczych pozytywnych zmian i osiqgni~c w okresie)945 -
· 1954 r. pozostajq pewne slabe punkty, kt6re muszq byc w przyszlosici prze

zwyci~zone. W realiz.acji wykonawstwa jest jeszcze zbyt slaba mechani
zacja robbt, nie wsz~dzie tez byla zachowywana zasada kompleksowo-sci, 
tj. wyposazenia terenu we wszelkie· budowle wodne i urzqdzenia szczeg6-
1owe az do rolniczego zagospodarowania w1qcznie. 

W zakresie naukowego podejscia do m•elioracji nie opanow-alismy 
jeszcze calkowicie metod wprowadzenia zdobyczy nauki radzieckiej, spe
-ejalnie z.as systemu Dokuczajewa - Wiliamsa, przeksztalcania ptzyrodzo
nych warunk6w wi~kszych obszar6w. Chodzi tu o prawidlowe wlctczenie 
w ten kompleks technicznej strony melioracji i wyznaczenia dla niej wla
sci wego miejsca i form. ·O ile bowiem niejako teoretycznie znamy te za
gadnienia dzi~ki literaturze radzieckiej, o tyle sz.uka·my jeszcze wlasci
wych sposob6w realiz-ow.ania zasad og6li1.ych, zgodnie z naszymi konkret
nymi warunkami przyrodzonymi i gospodarczymi. 

Poniewaz nowe i szerokie zag.adnienia praktyczne, stojqce przed me-
1ior.acj.ami wymagaly podbudowy naukowej, bezpo:srednio wi~c po wyz
woleniu kraju zaszla konieicznosic nie tylko wznowienia badan przerwa
nych przez wojn~ i okupacj~ lecz i rozbudowy i1ch w szerszym zakresie. 

Dlatego tez w kwietniu 1945 r . . z inicjatywy prof. Baca wyodr~bnila 
si~ w Pul.awach z Wydzialu Gleboznawc,zego 6w·cz,esnego Panstwowego 
Instytutu NauKowego Gospodarstwa Wiejskiego plac6wka badawcza 
·w dziedzinie melioracji tolnych pod nazwct Wydzialu Melioracyjnegc:>,. Po-
mimo szczuplego personelu naukowego juz_ w maju tegoz roku zorganizo
wano oddzial w Bydgoszczy, a w r. 1946 oddzial we Wroclawiu. Wydzial 
Melioracyjny kierowany przez prof. Baca prowadzil prac~ w ramach 
PINGW do roku 1950, ki•edy to w zwictzku z reorganizacjct badaweiych in
stytut6w rolniczy.ch zagadnienia melioracyjne przesz.ly do IUNG, w kt6-
rym utworzono Dzial Gospodarki Wodnej. 

Poniewaz nowy osrodek przejql niemal w calo.sci prace melioracyjne 
PINGW, przeto 9mawi.ajqc tematyk~ Dzialu Gospodarki Wodnej nalezy 
w wielu punktach nawiqzywac do dzialalnosci b. WydziaJ:u Melioracyjne
go, aby m,6c l•epiej zobrazow.ac zakres i rozw6j- bada1n. melioracyjnych 
w Polsee Ludowei. 

R6wnolegle do zadan, jakie po wyzwo1eniu stawaly kolejno prz,ed 
gospodarkq narodowq, ksztaltowala si~ dzialalnosc naszej instytucj i ba
dawczej. W pierwszych latach. (1945-1946) dominowaly sprawy organi-
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zacyjne, tj .. dob6r i szkolenie personelu, budowa bazy materialnej w po
staci pracowni, p61 doswj.adczalnych, wyposazenia w aparatur~ i pomoce 
naukowe. Duzo uvvagi poswi~cono wypracowaniu dlugofalowych plan6w 
badar\ i studiom wst~pnym do postawionych zagadnien, ni;2 zaniedbujqc 
przy tym obslugi biezqcych potrzeib praktyki melioracyjnej. Na tym od
cinku przygotowano szereg material6w dla instytucji planujqcych i pro
jektujqcych, brano czynny udzial w ksztalceniu kadr sluzby wodno-melio
racyjnej oraz rozpocz~to ekspertyzy terenowe. Z material6w dawniej
szych, ocalonych od zniszczen wojennych przez poszczeg6lnych pracowni
k6w, opublikowano w tym czasie okolo 20 pozycji. 

W okresie planu 3-letniego (1947 - 1949 r.) zakonczono wyposazenie 
pracowni i p61 doswi.adczalnych, skrystalizowal si~ zakres dzialania i plan 
badan, a same prace badawcze pogh~biono pod wzgl~dem metodycznym, 
uruchomiono i rozszerzono doswiadczenia terenowe, nasilajqc ekspertyzy 
przedmelioracyjne wi~kszych obiekt6w. 

Dzi.~ki powstaniu Komisji Melioracyjnej przy Radzie Naukowej Mi
nisterstwa Rolnictwa, do kt6rej powolano szereg os6b z b. V/ydzialu Me
lioracyjnego, w prace doswiadczalne wlqczyly si~ katedry wyzszych uczel
ni, co pozwolilo na rozpocz~cie zespolowych badan nad poszczeg6lnymi 
zagadnieniami, jak np. bilansem wodnym, erozjq gleb itd. 

Powa.znq, trudnos1c sprawial nadal brak kadry naukowej. Prac~ w ro
ku 1945 rozpocz~to z bardzo szczuplym personelem. liczqcym tylko cztery 
samodzielne sily naukowe. Plan tematyczny przewidywal natomias1t za
gadnienia wymagajq1ce nie tylko wi~kszej licz,by samodzielny,ch pracowni
k6w lecz pon.adto wyspecjalizowanych w takich kierunkach, ja'kie od roku 
1939 nie byly jeszcze przedmiotem scislej.szych badan. 

Odpowiednio wykwalifikowane sily trzeba bylo wyksztalcic w trak
·cie prowadzenia badan, co tez wykonano, a wskaznikiem moze byc tu pi~c 
wyzszych stopni naukowych, uzyskanych przez pracownik6w i powola
nie pi~ciu os6b do obowiqzk6vv profesorskkh na wyzszych uczelniach. 

·Obok starej kadry dzial.ajqcej bezposrednio w instytucie lub wsp6l
pracujqcych katedrach wyzszych uczelni (Bac, Turczynowicz, Zakaszew
ski, Hendz.el, D-~bski.) wybija si~ szereg nowych sil naukowych (Ziemnicki, 
Wierzbicki, Reniger, Bochon, Hohendorf, Mitosek i inni). 

W okresie plan u 6-letniego polozono nacisk na badanie zespolowe 
oraz syntetyzowanie i upowszechnianie wynik6w na drodze scislejsze~ 
wsp6lpracy z praktykq. Poza plac6wkami wlasnymi Dzialu Gospodark1 
Wo~nej, wsp6lny plan tematyczny obejmowal 10 katedr wyzszych uczel
ni. Czynnych bylo r6wniez kilka zespol6w opracowujq•cych po.szczeg6lne 
zagadnienia natury og6lnej, b&dz tez specjalnej, dotyczqce niekt6rych re
jon6w czy obiekt6w melioraeyjnych. 

Tematyka badan uwzgl~dniala zar6wno biezcice potrzeby podn~sze
nia produkcji roslinnej, szczeg61nie w zakresie melioracji. uzytk6w z1el,o
nych (baza pasz.owa), jak i' dalsze perspektywy rysujc1ce SlE~ przed wsDol
czesnymi melioracjami rolnymi, kt6re vv naszym kraju za przykladen1 
Zwicizku Radzie,ckiego wejdci w faz~ zasadniczych prac dla planowego 
kszt.altowania przyrodzonych warunk6w na wi~k.szy~h obsza~ach._ 

Pod wzgl~dem organizacyjnym Dzial Gospodark1 WodneJ yosiadal ?d
dzialy w Pµlawach, Bydgoszczy i Wroclawiu, przy czrm kazdr z. nich 
w_ obr~bi-e og6lnej tematyki specjalizowal si,~ w ok~eslonych_ k1er~n~ach. 
Tak np. Wrodaw (pod kierownictwem prof. Baca 1 prof. W1erzb1ck1ego) 
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skupial badania nad rolniczym uzytkowaniem sciek6w miejskich, PuJ:a
wy (prof. Ziemnicki, mgr Bury-Zaleska, dr Reniger) byly osrodkiem ba
dan terenowych i prac nad ochronq gleb przed erozjft. W Bydgoszczy (prof. 
Ostrom~cki, dr Hohendorf, inz. Rogiinski) przewazaly zagadnienia bilanso
wo-wodne, meteorologii rolniczej i melioracji uzytk6w zielonych. Opr6cz 
pracowni i laboratori6w czynnych bylo kilka p61 doswiadczalnych, umiesz
czonych nie tylko w Zakladach IUNG, lecz dzi~ki wsp6lpracy z Central
nym Zarzc1dem Wodnych Melioracji r6wniez na obiektach meliorowanych, 
w PGR i sp6ldzielniach produkcyjnych. 

Przeglqd badan wykonanych w Dziale Gospodarki W odnej wypada 
rozpoczq•c od zagadnien h y d r o m e t e o r o 1 o g i c z n y c h , stanowic1-
cych waznq cz~sc podstaw dla planowania melioracyjnego. 

Slui.1ba hydrologiczno-Meteorologiczna zasadniczo lezy w zadaniach 
. Panstwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego, kt6ry groma
dzi i opracowuje m.aterialy obserwacyjne niezb~dne dla wszelkich dzie
dzin gospoda!iki wodnej. Na odcinku rolnictwa Dzial Gos•podarki Wodnej 
uzupelnial prac~ PIHM, wzgl~dnie inicjowal badania w zakresie : pozna
nia bilans6w surowych i perspektywicznych, okreslenia potrz·eb wodnych 
produkcji roslinnej , metodyki bilansowania dla cel6w melioracyjnych, 
oceny wplywu czynnik6w klimatycznych na produkcj~ roslinnct i wreszcio 
prowadzenia specjalnych obserwacji m•eteorologicznych w rolniczych za
kladach doswiadczalnych. 

Wymienione badania nastawione Sq na uzyskanie danych, na kt6rych 
mogloby si~ opierac planowe przeksztalcenie bilansu wodnego i termicz
nego naszych teren6w poprzez zabiegi m•elioracyjne i agrotechniczne. Nie 
jest zatem celem wylc1cznym zebranie material6w w stanie surowy1n 
lecz takie ich uj~cie, aby pozwolily na stawianie pewnych koncepcji od
nosnie gospodarowania wodq w rolnictwie i dla rolnictwa. 

Rzecz jasna, ze dla wypracowania poglctd6w dostosowanych do kon
kretnyoh warunk6w zachodzi jednak potrzeba wielu prac przygotowaw
czych o charakterze rejestracyjnym. Tak wi~c w ramach wsp6J:pracy 
z PIHM zestawion0 cz,~sc opadowq do bilansu wodnego surowego zlewni 
Wisly w przedzialach miesi~cznych za lata 1921 - 1937 w kilkudziesi~ciu 
przekrojach wodowskazowych. Dane te lc1cznie z wielkosciami odplywu 
Sq wykorzystywane• w projektowaniu wodno-melioracyjnym i sluzc1 d<> 
dalszych opracowan bilansowo-wodnych. 

Planowe gospodarowanie wodq wymaga poznania bilans6w perspek
tywicznych ,a dla ich zestawienia opr6cz bilansu surowego niezb~dne Sc! 
liczlby ilustrujqce potrzeby wodne rolnictwa w naszych warunkach. 

Zwr6cono zatem uwag~ na parowanie terenowe przede wszystkim 
z powierzohni uzytk6w zielonych, jako rozchodujc1cych znaczne ilosci wo
dy i wypo1srodkowano normy przydatne w projektowaniu nawodnien. 
10pracowano rnap~ cz~s_tosci wyst~powania m·iesi,~cy posusznych, mapy nie
dobor6w opadowych, mapy rozkladu 'niedosyt6w wilgotnosci, zanalizowa
no j€dnostkowe zmiany hydrologiczne zachodzctce w glebie i zlewni pod 
wplywem melioracji i: agrotechniki. Materialy te pozwolily na wst~pn&
charakterystyk~ przyszlych potrzeb wodnych rolnictwa w Polsee i wysu
ni~cie sposob6w poikrycia niedobor6w. 

· W zakresie meteorologii rolnicz,ej opracowano pod wzgl~d,em klimatu 
monografic.znie kilka rej.on6w, prowadzono· stale ohserwacj.e dla potrzeb 
doswiadcz.alnictwa · rolniczego•, poddano 1analizie wyst~powanie szkodli-
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wych z punktu widzenia rolnictwa czynnik6w meteorologicznych, a w la
tach ostatnich zaj~to si~ zagadnieniem zadrzewien sr6dpolnych organizu
jc1c sie,c obserwacyjnc1 w obszarze niskich opad6w. Z pomiar6w tych wnio
skowac mozna, ze nie przesc1dzajqc form i typ6w zadrzewien, wprowadze
nie ich na wylesionym nizu naszego kraju b~dzie korzystne dla wywola
nia zmian mikroklimatu i stosun:k6w wodnych terenu, aczkolwiek dziala
nie zadrzewien zaznaczy si~ zapewne mniej intensywnie niz w stepowych 
rejonach Zwi4zku Radzieckiego. , .. 

Dotychczasowe badania hydrometeorologiczne przyczyrltry si~ nie
wcitpliwie do utrwalenia wsrod meliorator6w poglcidu o konieczno,sci za
pewnienia r6wnowagi bilansowej drogq nawodnien i magazynowania wo
dy dla rolnictwa, eo znalazlo j uz sw6j wyraz w konkretnY,$h ro botach 
wykonawczych. · 

, Z zagadnieniami bilansu wodnego lciczy si~ tematycznie ochrona gleb 
przed erozjq. Przejscie w rolnictwie z gospodarki indywidualnej na wyz
sze, uspolecznione formy wymaga wprowadzenia stosownych zabieg6w 
ochronnych i zwalczajqcych w terenach potencjalnie podatnych na ero
zj~ lub juz niet dotkni~tydh. Ochrona gleb przed erozjq opr6cz bezposred
niego podniesieni.a plonu i przywr6cenia iyznosci gleb wplynie tez ko
rzystnie na bilans wodny calych zlewni , przeksztakajqc odplywy po
wierzchniowe w gruntowe. 

Aby otrzymac wskaz6wki do planowego zwalczania erozji gleb w Pol
see badania poprowadzono r6wnolegle w kilku kierunkach. 

Po wst~pnej ocenie tego zjawiska obejmujqceg_o okolo 20 % powierzch
ni wyodr~bniono re_iony o silniejszym zaawansowaniu proces6w erozyj
nych i przyst4piono ·do ich szczegolowego rozpoznania. Poprzez badania 
terenowe, obserwacje i doswiadczenia polowe stwierdzono ilosciowo stra
ty w plonach i zyznosci gleby, z.achodzq.ce u nas na skutek erozji, jedno
czesnie zas post~powaly prace nad jej zwalczaniem i ochronq gleb. Prze
badano na polach doswiadczalnych r6ine systemy zabieg6w typu agro
technicznego i hydrotechnicznego wskazuj qC, ze procesy zmyw6w mogq 
byc u nas w wielu przypadkach przerwane i opanowane stosunkowo pro
stymi metodam,i, Przepracowano doswiadczalnie szereg metod zwalcza
nia ,erozji poprzez zmian~ ukladu p61 i kierunk6w orki , wprowadzenie 
trwa!ych u.zytk6w i dob6r plodozmian6w. Stwierdzono r6wniez, ze nisz
czenie gleb na terenach f.alistych spowodow.ane bywa nie tylko zi:nywami! 
ale takze prz.ez ni,ewlasciwe zabiegi uprawowe, przede wszystk1m ork1 
wzdluz spadu. Obecnie badania naid e.rozjq wchodzq w faz~ syntez dla 
ochrony terenu nie tylko bezpo.srednio w obr~.bie P?jedynczego g?spo
darstwa rolnego lecz pod kcitem nalezytego urzqdzenia calych z.lewn1. . 

Wyniki prac nad eirozjq wyichodzq w druiku w 2 tom,ach monograficz-
nych pt. ,,,1Ochrona gleb przed erozj.q". 

Ek.spertyzy przedmelioracyjne i badania t~renowe um~eszczone w te
matyce DziaJu Gospodarki Wodnej sq od lat waznym ogn1wem h1czqcym 
hadania naukowe z praktykq wo_dno-melioracyjnq. . 

Mi~dzy 'innymi w zakresie wi~kszych ekspertyz z?rgan1zo:van? ~espo
lowe badania doliny Wisly na powierzchni 1 200 k_m- ~pod k1er. 1nz. Bu: 
:Y-Zaleskiej) pogl~iajqc studia florystyczne st~d1am1 gle_boznawczymi 
~ hydrologicznymi i uzyskujqc materialy obrazuJq~e dynam1k~, przeo~ra
zenia si~ doliny w zwict-zku z regulacj.q i obwalowan~em. Dla celo_w proJek
towania melioracyjnego org.anizowano tez wzgl~dn1e brano udz1,al w eiks-

' 
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pertyzach kilku zlewni wü~ksz.ych jak Biebrzy, Wieprza itd. Poza tymi 
studiami podstawowymi corocznie wykonywano kilk.anascie ekspertyz 
charakteru lokalnego. W zakresie metodycznym opracowano wytyczne do 
ekspertyz generalnych oraz wst~pnq klasyfikacj~ lc1k dla cel6w meliora
cyjnych (mgr Pronczuk, mgr Bury-Zaleska). 

Dodac nalezy, ze poza Dzialem Gospodarki Wodnej IUNG bardzo po
wazny wklad w zakresie ekspertyz wniosly katedry wyzszych uczelni 
(jak np. WSR Wroclaw i Olsztyn, SGGW Warszawa), kt6re zaj~ly si~ ba
giennymi obszarami zlewni Biebrzy. W wyniku tych badan (prof. Tolpa: 
Niewiadomski, M.aiksimow, mgr ,Okruszko) nasila si~ akcja melioracyjna 
i organizowane Sq przez Centralny Instytut Rolniczy dalsze prace w spe
cj alnym zakladzie dD'swiadczalnym. 

J esli chodzi o kompleksowe badania terenowe~ to Dzia,1 Gospodarki 
Wodnej wlc1czyl si~ r6wniez w zainicj owane przez. CIR badani.a doliny 
Noteei. 

Wymienione trzy grupy tematyczne: hydrom-ete-orolog_iczna, erozyj
na i ekspertyzy, poczc1tkowo dosc odr~bnie traktowane, z.blizajq si~ obec
nie coraz bardziej w plaszczyznie kompleksowych badafi nad planowym 
przeksztalceniem przyrodz.onych warunk6w do potrzeb socjalistycznej 
gospod.arki rolnej. 

Z zagadnien techniczno-melioracyjnych zaj,~to si~ drenow.aniem kre
cim i nawodnieniem lqk . W konstrukcji plug-6w krecich Dzial Gospodarki 
Wodnej uczestniczyl posrednio (zagadnieniem tym z.ajmuje si~ prof. H-en
dzel i inz. Kwapiszewski), kladc1c natomiast gl6wny nacisk na ocen~ przy
datnosci i trwalosci drenowania kreciego w naszych warunkach. Kilku
letnie doswiadczenia na ten temat (mgr Rogozinski) daly ju.z material do 
sporzqdzenia instrukcji dla praktyki. W zakn=~sie nawodnienia uzytk6w 
zielonych zwr6c,ono uwag~ na zag.adnienia hydrologiczne i nawodnienia 
po-wierzchniowc nie tylko w dolinach lecz i w terenach podg6rs,:üch. 

Zapoczqtkowano tez doswiadczenia na Zulawach {przej,~te w roku 
1953 przez specj.alny zaklad CIR) w zwüizku z koniecznoscici rekonstruk

· cji szcz-eg6lowej sieci odwadniajqcej, kt6ra w obecnym stanie utrudnia 
mechanizacj ~ rolnictwa. 

Utrzymanie trwalej prog.ukcyjnosci na zmeliorowanych uzytkach zi,e-
lony,ch jako problem nalezalo do zad.an Dzialu Uzytk6w Zielonych IUNG, 
z kt6r:ym Dzial Gospodarki Wodnej scisle wsp6lpracowal, prowadzc1c cz~s,{: 
doswiadczen zwüizanych ze stronc1 techniczno-melioracyjnq. Doswiadcze
nia nasze dotyczyly nawozenia mineralnego i organicznego htk, regenera
cji porostu drogq piel~gnacji i podsiewu oraz lqk przerniennych, a zloka
lizowane sq terenowo w kilku dolinach. Przystc1piono tez do badan nad 
zagospodarowanien1 nieuzytk6w po wykopie torfu na opal. 

Wreszcie przedmiotem pra·c badawczych" w zwicizku z roz.budowct 
miast bylo uzytkowanie rolnicze sciek6w miejs1kich, kt6re nie powinno byc 
traktow.ane wylqcznie pod kqtem obcicizenia, jakie powodujc1 dla mi.a.sta 
w procesie oczyszczania lecz kt6re z uwagi na wart-osci nawozowe mogq 
stac si~ ,cennym surowcem. 

Po 9okonaniu inwentaryzacji i rejestracji istniejc1cych p61 iryga,cyj
nych udzielono porad dla ich prawidlowej eksploatacji, uruchomiono tez 
szereg dosvviadczen nad niez.b~dnym stopniem oczyszczeni.a wst~pneg-o, 
dawkowania, systemami nawodnien •oraz nowym:i kulturarni. 
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Odcinek wsp6lpracy z praktykq przejawial si~ w formie wykonywa
nia prac uslugowych (Laboratorium Melioracyjne) , podejmowania i orga
nizowania prac zle,conych, referat6w, konsultacji , ekspertyz , doksztalc.a
nia kadr na kursach, prowadzenia obserwacji na obiektach melioracyj
nych, przyjmowania wycieczek itd. 

P.onadto pracownicy Dzialu brali czynny udzial w konferencjach i ko
misjach dotyczqcych gospodarki wodnej, towarzystwach naukowych, sto
warzyszeniach bran.zowych oraz w znacznej cz·~sci pelnili obowiqzki dy
daktyczne na wyzszych uczelniach. Upowszechnianie wynik6w badan na
st~powalo zar6wno drogq odczyt6w w liczbie kilku dziesiqtk6w rocznie 
jak i publika,cji, kt6rych wykaz dotychczasowy zawiera ponad 150 pozycji. 

Oceniaj qC pozytywnie poszczeg6lne osicigni~cia Dzialu Gospo_darki 
Wodnej stv.rierdzono jednak pewnq nier6wno1niernosc w traktowaniu te
matyki, mi.anowicie zagadnienia og6lniejsze, hydrologiczne i przyrodnicze 
byly tarn silniej reprezentowane niz strona techniczna i normatywna me
lioracji, w czym cz~sto odczuwa braki sluzba wodno-melioracyjna. Ponie
waz w istniej qcej strukturze or;ganizacyj.nej Dzial Gospodarki Wodnej nie 
m6gl objc1c ,caloksztaltu badan i uslug melioraicyjnych, powolany zostal 
w koncu 1953 r. Instytut Melioracji i Uzytk6w Zielonych. 

Zadani.a Instytutu prz-ewidujq prowadzenie ·badan w dziedzinie melio
racji rolnych oraz trwalych uzytk6w zielonych. 

Pod wzgl~dem org.anizacyjnym IMUZ ma dwa piony naukowe, z kt6-
ry,ch pierwszy zajmuje .si~ przyrodniczo-technicznymi podstawami melio
racji, drugi zas obejmuje zagadnienia zwicizane scislej z technikq projek
towani.a i wykonywania urzqdzen melioracyjnych. W szczeg6lnosci w pio
nie pierwszym rozwijane b~dq i pogl~biane zagadnienia prowadz-one do
tychcz.as przez Dzial Gospodarki Wodnej i Dzial Uzytk6w Zielonych 
IUNG, ponadto wlc1czone sq nowe tematy dotyczqce: wykorzystania tor
f6w dla cel6w rolniczych, inwentaryzacii torfowisk , inwentaryzacji lf!k . 
nawadniania grunt6w ornych, zagospodarowania teren6w depresyjnych 
i wreszcie ekonomiki melioracji. Powstaje tez laboratotium glebozna"':
czo-wodne. Pion •techniczny obejmuje z:igadnienia mechanizacii i organ1-
~acji rob6t melioracyjnych, technik~ budownictwa wodno-1:1elioracy~nego 
1 zaopatrzenie w wod~ osiedli wiejskich. Pl.ac6wk& pomocn1czq b~dz1e la
bo-ratorium hydrotechniczne. 

W celu jak najszybszego przekazywania wynik6w prac naukowych do 
praktyki powolany zostal Dzial Doswiadcz.alnictwa Masowego. · 

Ustalony zakres prac IMUZ jest bardzo szeroki. Wynika on z biezq
cy,ch potrzeb praktyki m-elioracyjnej, a jednocz.esnie z koniecznosci pr?
wadzenia badan podstawowych. Mimo ze organizacja _IMUZ odbywa su~ 
?opiero od kilku miesi~cy, szereg dzial6w znacznie po_w1~tkszylo swe k~dry 
1 baz~ materialnq, przekazujc1c takze niekt6re o.si&gn1~c1a do praktyk1. 

Lqcznie z Sekcjct Melioracyjnq Komitetu do spraw Gospodark1 Wod
nej PA'.N', melioracje nasze uzyskujct zatem powaznc1 baz~ naukow& dla 
rozwictzania stoj,q1cyiCh przed nimi w najblizszej przyszlosci zadan. 


